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 چکیده 

هر گاه سخن از اسطوره به میان می آید , ذهن ناخوادآگاه به سمت ادبیات کشیده می شود ,اما در این میان اساطیر که از اجزای 

اصلی ادبیات کهن به شمار می آیند ؛خود را به بطن جامعه کشانده و هر از گاهی با شکل و نمایه ی دیگر در معماری کشورها نمود 

و با گفتن قصه ها و افسانه ها ,رشد هستند  طوره و قهرمان که از تشکل های مهم تاریخی مردم ایران در دل تاریخ پیدا می کنند .اس

کرده اند ؛اکنون در میان تصاویر و هنرهای تجسمی که از گذشتگان تا به امروز برای ما به یادگار مانده است , خود را از دل تاریخ 

سافر و گردشگر را برای یک قدم زنی در فرهنگ و تاریخ آن کشور , می فشارد . در مقاله ی بیرون کشیده اند و گویی دست هر م

در معماری ایرانی و چگونگی جذب گردشگر به این مناطق را بررسی کرده و راه حل  سعی شده است نقش این اسطوره هاحاضر 

 ود آید .بوج شگر و استقبال از این مکانها را تعامل بین گردمناسبی برای ایجاد 

 

 کلید واژه گان :اسطوره , معماری ,گردشگری 
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 مقدمه 

شالوده ادبیات هر ملت اساطیری است که بسیاری از آنها از گزند فراموشی رهایی یافته است. در ملل اساطیری وجود دارد که در 

غم، درد، شادی و ترس مشترك سرچشمه اساس آن با هم مشترکند. امور دقیقی را در حیات ملل می توان یافت که از امید، آرزو، 

گرفته است که می تواند عرصه گسترده ای را برای شناخت چهره ملل مختلف باز کند.در طول تاریخ، ملت ها قهرمان خواسته اند و 

وره ای را با این قهرمان ها اسطوره سازی کرده اند، ولی معلوم نیست این قهرمانی ها طبق میل توده مردم انجام گرفته باشد. اسط

مردم می پذیرند که فرضیه اش را هم پذیرفته باشد. اسطوره سازی زمان و شرایط خاص خود را می طلبد تا باعث رشد تمدن و 

ه در سالهای بعد به اسطوره تبدیل می از رستم قهرمانی را می سازد ک فردوسی .فرهنگ ملی شود، نه موجب رکود و شکست آن

اسطوره ها گاهی شود. اسطوره هایی که رنگ سیاسی و زندگی روز سیاسی را می نمایاند مانع انحالل فرهنگ و هویت ملی می شود.

و  حماسی به خود می گیرند و برای توصیف اهمیت کار شخص اسطوره ای بکار می رود و گاهی به صورت منظومه های تاریخی رنگ

پدید می آید. در ایران نیز اساطیر و افسانه هایی در دست است که به وسیله آنها به شخصیت ملت  مذهبی زمانی برای بیان مراسم

پی برده می شود. منزلت هر اسطوره در زمان و مکانی که می زیسته مشخص می شود. انسان هماهنگ و متناسب با زمان خود 

بخشی .هر اقلیمی که باشد ریشه در وجود افراد آن سرزمین دارد که به حیات خود ادامه داده اند اسطوره ها در.اسطوره سازی می کند

از اسطوره های ملی را اسطوره های حماسی تشکیل می دهند که مهم ترین جنبه این اسطوره ها طرح انسان آرمانی است که در آن 

ند. انسان های اسطوره ای حماسی، هیچ گاه در چارچوب قواعد منطق از ویژگی هایی مانند خرق عادت و قهرمانی بودن بهره می گیر

ارتباطی تنگاتنگ بوجود می آید، ارتباطی که اسطوره و حماسه ذهنی قرار نمی گیرند و ماورایی محسوب می شوند. از این رومیان

ود یعت به موضوعی ماورایی تبدیل شموجب می شود تا حماسه از یک رویداد جنگی و درگیری فیزیکی انسان ها با یکدیگر یا با طب

نقش نگاره ها بیشتر انعکاس می یابد .هنر معماری در طول تاریخ توانسته است این نمود اساطیر در .و قابلیت تأویل و تفسیر یابد

یات و ریخ و ادبنقش را به خوبی ایفا کند .گردشگران و مسافران در هر زمان که باشند می توانند با استفاده از این منابع پی به تا

 فرهنگ مردم آن منطقه ببرند .هر منطقه ای که معماری اساطیری دارد برای جذب گردشگر نیاز به تالش ویژه ندارد.

 قتحقیروش 

 مقاله بر پایه ی توصیفی و تحلیلی می باشد.این 

 

 گردشگر

شده از روابط متقابل گردشگران، تامین کنندگان توریسم جمعی از پدیده ها و روابط ناشی ( ۶۸۹۱براساس گفته مکینتاژ و گولدنر )

های اخیر گردشگری به عنوان در سالتجاری، حکومت ها و جوامع میزبان در فرآیند جذب و میزبانی گردشگران و توریست هاست.

ی های بسیارداختصنعت بدون دود، منبع درآمد سرشار در تجارت جهانی و عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پر

در پنجاه سال اخیر نشان دهنده اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی  گردشگری از کشورها شده است، رشد قابل توجه و چشمگیر

لی هر الملها، که نشان دهنده معامالت بینتراز پرداخت»کند، این پدیده است.گردشگری در تولید ناخالص ملی نقش مهمی ایفا می

داند که جهان سوم با آن روبرو ترین صنعتی میترین و پیچیدهرا امیدبخش گردشگری  کشور است،را متوازن می سازد. لوئیس ترنر
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توسعه گردشگری موجب (۶: ۶۷۳۹)لی، « است و معتقد است گردشگری بیشترین قابلیت را برای جانشینی دیگر صنایع درآمدزا دارد.

شود همچنین تأثیر به سزایی در افزایش درآمد و کاهش بیکاری و در نتیجه افزایش رفاه اجتماعی نق اقتصادی و کاهش فقر میرو

ملل و دول را  ها و از نظر سیاسی نیز، روابط بینها و تمدندارد. عالوه بر آن گردشگری عاملی است برای گفتگوی بین فرهنگ

 .سازدتر میتر و نزدیکمتعادل

 

 گردشگری چیست 

گردشگری عبارت از اقامت خارج از منزل برای مدت یک شب یا بیشتر باهدف گذران تعطیالت ,بازدید دوستان و اقوام ,شرکت در 

ماتیسون و وال ". ۶همایش های تجاری یا هر هدف دیگری به جز اموری از قبیل از تحصیل شبانه روزی یا استخدام نیمه دایم است 

ی را یک پدیده چند عاملی که حرکت از محل اقامت معمول و ماندن در آن جا را شامل می شود ,مقایسه  عناصر ( گردشگر۶۸۹1)

 پویا و و ایستا و نتایج آنها می دانند.

 

 معماری

معماری هنری است که معمار یا معماران در فرایند شکل دادن به فضا به مقتضای سنت ها و ارزش ها و فرهنگ مردمی به دست 

می دهند . پس معماری هر قوم و نژاد و فرهنگ و تمدنی در درجه اول به جهان بینی آن تمدن متکی است .در هر رهیافت معمارانه 

نای ساخته شده با اعتقادات سازندگانِ آن جدا ناشدنی است . یک معمار به ناچار همواره سفارش زمینه های فرهنگی و پیوند میان ب

گیرنده یی است که برای سفارش دهندگان خود و در جهت خواسته های آن ها کار می کند ، پس بناچار ذهن خود را با توجه به 

اما از آنجا که سفارش دهنده در واقع مجموعه ی افراد یک جامعه  نیاز ها ، سلیقه ها و اعتقادات سفارش دهندگان تربیت می کند .

و اعتقادات آن هاست ، لذا در میان هنر ها معماری غیر شخصی ترین و جامع ترین آن هاست ، و پیش از هر هنر دیگری نماینده ی 

و نیاز مادی و معنوی هر دو پاسخ هویت یک تمدن است .از آنجا که معماری از مبرمترین نیازهای همه ی اجتماعات متمدن است 

می دهد ، در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده است .معماری ایران که پس از اسالم وجوهِ اعتقادیِ اسالم را منعکس 

 ار و توانایی های فنیکرد ، اگر چه ریشه در معماری ایران باستان ) که خود متأثر از یونان و روم بود ( داشت اما توانست مصالح و ابز

خود را با شئون اسالمی منطبق کند و شاخه ای از معماری اسالمی گردد . هنرمند اسالمی ، چون جهان و هر چه در آن هست را 

مظهری از تجلیات خداوند می داند ، لذا طبیعت را چنان می بیند که گویی جلوه یی از صفات الهی را می بیند .هدف هنر اسالمی 

 رامونی است که ضمن طبیعی بودن از کیفیتی معنوی برخوردار باشد .ساختن پی

  

                                                           
 5-کتاب اقتصاد گردشگری مولفین رحیم یعقوب زاده ,نگین حجازی و اسماعیل شفاعتی ص 51 
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 ریشة واژة اسطوره

این واژه که جمع شككکسككته عربی آن به گونه اسككاطیر بیشككتر بکار می رود، از واژه هایی اسككت که در بیشككتر زبانهای هند و اروپایی 

 Historiaنوشته های بودایی بکار رفته است. در یونانی  به معنی داستان است که بیشتر در Sutraمشتقاتی دارد. در سنسکریت 

سوی(  سه )فران ستجو و آگاهی، در فران صورت Histaire  به معنی ج سی به دو  صة  Story، در انگلی ستان و ق به معنی حکایت، دا

 .(۶۷۳۳. نشر تندیس: به معنی تاریخ، گزارش و روایت بکار می رود.) سهراب هادی. شناخت اسطوره های ملل Historyتاریخی، و 

 

 های ایرانافسانه یا ساطیرا

ی اقوام ایرانی و هندها ریشه آریایی داشته و تا میزان بسیار باالیی میان دارد. این اافسانهایرانیان اشاره می هایافسانه به مجموعه ی

های مشتق شده و تفاوت آریایی های ایران از یک اصل و منشاافسانه (۰۲تاریخ مردم ایران، زرینکوب، ص  )وجه اشتراك دارد.

و  یاساطیر هند هایی میانگ متفاوت بومیان ایران و آریاییان ایرانی مهاجرت کرده به هند تفاوتمحیطی ایران و هند و نیز فرهن

گردد. در آغاز هزاره یکم پیش از میالد تر به اوستا باز میمانده بیشاست. آنچه از اساطیر کهن ایرانی امروزه باقیایرانی موجب شده

عقاید و  هایشت های متاخر اوستا مانندزرتشت اصالحاتی را در عقاید و درپی آن اساطیر ایرانی پدید آورد. با این وجود در قسمت

رود. این اساطیر مبتنی شا و منبع شناخت اساطیر ایرانی بکار میایرانیان وارد دین شده که به عنوان من زردشت باورهای پیش از

اطیر ایران و مظاهر خوب و بد بوده و تاریخ روایی خاصی دارند که از تاریخ ثبت شده سرزمین ایران متفاوت است. اس گراییدوبن بر

 یونانی و متون غیر ایرانی بویژه های فارسی باستاننبشتهسنگ بجز اساطیر منعکس شده در اوستای متاخر بصورت محدود در

اند که شامل  ر اوستایی داشتهریشه دیگری با اساطی.همچنین ایرانیان اساطیر متفاوت اما هماستآمده

ثبت و بعدها  ساسانیان شود. تاریخ اساطیری ایران نیز از دوره اشکانیان و سپسمیمهرپرستی و زروانی و مانوی اساطیر

جستاری چند در فرهنگ ایران، ) .ترین منبع شناخت تاریخ اساطیری ایران استمهم شاهنامه فردوسی. ترجمه شد عربی و فارسی به

 (۶۸مهرداد بهار، ص 
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ر عیالمی: در این تصویر زنی با پاهایی شبیه به دم ماهی مارهایی در دست دارد. دم ماهی ظاهراً از مظاهر اساطیری عیالمیان بوده و حتی دنقش برجسته 

 شودهای آن دیده میهای دوره هخامنشی بویژه در پاسارگاد نشانهنقش

 

 آریایی در ایراناساطیر و عقاید پیش

زیستند که عمدتًا با همسایگان خارج از فالت خود تمدنهای آریایی منفردی در این سرزمین میپیش از قدرت گرفتن مادها، 

 گوتیها,  لولوبیها املش هایی بودند. این اقوامخویشاوندی زبانی نژادی و حتی مذهبی نداشته و خود گاهی دارای همبستگی

ژاد ای بودند اما از نشرقی فالت ایران دارای تمدن قدیمی و شناخته شده، نیز در جنوب عیالمیان شدند. البتهمی اورارتوها و کاسیها  ،

آریایی نبودند. این اقوام که نیمه جنوبی ایران و غرب و شمال غربی را در اختیار داشتند دارای اساطیری ویژه خود بودند. از اساطیر 

هایی ای به تمدنهای ایرانی بعدی یعنی مادها و پارسها، شباهتها تا اندازهحال اساطیر کاسیها اطالع چندانی در دست نیست با اینآن

های غیرآریایی هند، بودند با برخی های زبانی با دراویدیها دارد. اساطیر عیالمی که قومی منفرد و البته دارای قرابتبویژه در نام

اید جامعه بعدیشان که تحت سیطره فرهنگی ها و عقاید این اقوام بدون شک در عقودا مشترك است. سنتاساطیر مندرج در ریگ

. از شدشوند آغها بود تاثیر گذاشت. با قدرت گیری مادها وسپس پارسها، اساطیر جدیدتری که اساطیر جامع ایران شناخته میآریایی

رای همین است که صورت ای از آریاییان از ایران به هند مهاجرت کردند. بمحققان بر این باورند که پیش از قدرت گیری مادها، شاخه

ی موارد نزدیک است. اساطیر هندی و ایرانی در بسیاردارد.می اساطیر ایرانیهای کهن کهن اساطیر هندی شباهت بسیاری با صورت

ایشان را های مشترك های بسیار نزدیک این دو گروه نیز ریشهزبان ۶.هاستاین نزدیکی گاهی در حد تشابه اسامی اشخاص و جای

است اما مهاجرت هندیان از فالت اریان به های دور یکسان بودهرو ریشه اساطیر این دو ملت در گذشتهکند. از اینتایید می

است. د آوردهها پدیهایی با طبیعت و شرایط اقلیمی و نیز اقوام بومی متفاوت تغییرات اساسی در اساطیر و معتقدات آئینی آنسرزمین

در باورهای ایرانی و هندی  آتش .های خدایانشان نزدیک بهمدیگر استین اساطیر نیروهای خیر و شر وجود دارند. نامدر هر دوی ا

اساطیر و فرهنگ  ).دادندکدیگر انجام میشود و نیز مراسم قربانی برای خدایان را در حالتی مشابه با یمقدس است و ستایش می

ها آغاز شدی و های دور با اسطورهتا پیش از تحقیقات جدید، تاریخ ایران )به طور سنتی( از زمان (۳۰۵ایران، رحیم عفیفی: ص 

 از یبسیار انتقادی، دیدگاه ٔ  اندك به پادشاهان تاریخی رسیدی و با تاریخی واقعی پیوند خوردی. با تحقیقات جدید و غلبهاندك

-نیمه» اقل حد یا «ایاسطوره» هاییشخصیت مردمان نزد و دادند دست از را خود تاریخی ٔ  وجهه حماسی-ایاسطوره هایشخصیت

-یا نیمه ایکه به طور سنتی نخستین شاهان ایران و جهان دانسته شدندی امروز اسطوره شاهان پیشدادی مثالً . شدند تلقی «تاریخی

ه که شود. آنچشود خودبخود واقعیت تاریخی و عینی از آن سلب میتلقی می« ایاسطوره»تاریخی در شمار آیند. هنگامی که روایتی 

بنیان اساطیر ایرانی بر نبرد میان خوبی و بدی شود نزد پیشینیان واقعیتی ازلی و ابدی و مسلم بودی.امروز اسطوره خوانده می

ها[ و دیوان. خصلت این دو ا ]در منابع هندی اسورههاست. اقوام هندوایرانی به دو رسته ی کلی خدایان باور داشتندی: اهورهنهاده

ها خدایان بد شدند و دیوان دیگر تحول یافت به این معنا که نزد هندیان اهورهباژگونه ی یک هندوان و ایرانیان نزد خدایان ٔ  رسته

ی خدایان قربانی کردندی. غرض از  ها خدایان نیک شدند و دیوان خدایان شرور. برای هردو گونهخدایان خوب؛ و نزد ایرانیان اهوره

قربانی برای خدایان شرور، باج دادن به ایشان بود تا دست از سر مردمان بدارند. قربانی برای خدایان نیک در طلب یاری و برکت از 

نیز سنگی  آسمان .جهان صورتی گرد و هموار مانند یک بشقاب داشت زرتشت در باورهای اساطیری ایرانیان پیش از ایشان رخ دادی

شد. زمین در مرکز کامالً هموار و دست نخورده بود و هیچ حرکتی در میان زمین و ماه و ستارگان تصور می الماس و سخت مانند

Archive of SID

www.SID.ir

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.sid.ir


 

6 
 

ها ایجاد شدند و به زمین ناگهان دگرگون شد. در آن پویایی پدید آمد و کوه اهریمن وجود نداشت. اما به دنبال تازش نخست

 ها به جریان افتادند ماه و ستارگان به چرخش در آمد. در تصویر کلی دنیا در آن زمان، جهان به هفت اقلیم تقسیم شد کهرودخانه

و  پایهماه پایه،نام داشت و شش سرزمین بصورت اقماری در اطراف آن بودند. آسمان نیز دارای سه مرتبه ستاره خونیرث مرکز آن

در فرهنگ (.۵۳-۰۲شناخت اساطیر ایران. صفحات   .)شدمرکز عالم دانسته میقرار داشت  البرز خورشیدپایه بود. کوه تیره که در

های ایرانی تقابل دو گوهر است؛ دو گوهر خیر و شر. اساطیر ایران، تقابل خیر و شر وجود دارد و نه تقابل انسان و خدا. پیام اسطوره

مصاحبه جالل  )برگرفته از« روشنایی است و دیگری تاریکییکی راستی و دیگری ناراستی، یکی خوشبویی و دیگری بویناکی، یکی 

 ستاری با دکتر فکوهی(.

 

 پیشینه ی  اساطیر در ایران 

ه آغاز رسد. این سلسله از شاهان کمی کیومرث پیشدادیان اولین سلسله تاریخ ایران بنابر متون اساطیری هستند که نسبتشان به

ود را در کارنامه خ دیوان گیری از فلزات و سایر جانداران و اسیر نمودناند و توانستند آتش و بهرهتمدن بشری را برای ایرانیان آورده

های اساطیری و در متون زرتشتی خصیتها در اوستا ششود. با اینحال تمامی اینختم می گرشاسپ ثبت کنند. از کیومرث آغاز و به

در شاهنامه از تبار  فردوسی دوره ساسانی خدایان ایزدر نژادند. اما در شاهنامه صرفًا شاهانی هستند که فره ایزدی دارند. روایت

ن با موازین فکری اسالمی منطبق تر شده است.به گفته فردوسی بعد از مرگ کیومرث دو موجود از جسدش بوجود امد که پیشدادیا

 (.های ایران باستاندین. باقری، مهری .)یعنی مرد و زن بوجود امده است و جهان اغاز میشود

شود آغاز می کی قباد گیرد. باهای حماسی قرار میدورهکیانیان دومین سلسله اساطیری ایران هستند که در شاهنامه فردوسی برابر 

ینیم. بشود و تغییراتی بنیادین را در تاریخ اساطیری ایران میود. در این دوره دین زرتشتی عرضه میشختم میدارای دارایان و به

های این دوره اختصاص به روایت آرش کمانگیر شود. داستانمربوط می توران های ایران ومهمترین رخدادهای این دوره به جنگ

گیرد. این شاهان را که در متون زرتشتی شخصیتی کم فروغ است اوج می رستم همراه است و در آن حماسه دارد. در شاهنامه با

در آثار الباقیه هخامنشیان را برابر کیانیان قرار داده. با آنها یکی فرضشان  ابوریحان بیرونی .انداحتماالً شاهان محلی شرق ایران دانسته

شود دارای دارایان همان داریوش حال مشخص است آخرین شاه کیانی که در متون اساطیری مغلوب اسکندر می کرده است. با این

 .سوم هخامنشی است

 

 اساطیر ایران پس از اسالم

 ارزیهم بسا چه ٔ  ای ایرانیان کوشیدند که نوعی رابطهبا اساطیر ایرانی اندر آمیخت. حتی پاره اساطیر سامی با آمدن اسالم به ایران

 نظام دو ایاسطوره هایشخصیت و مکان و زمان پس. سازند برقرار متفاوت کامالً  چهارچوب دو این ایاسطوره هایشخصیت میان

می الاس دوران در. است مشیانی و( مشیا یا) آیودامن انسان مادر و پدر ایرانی اساطیر در مثالً. شد خلط هم با سامی و ایرانی ایاسطوره

 .است یکی دانستند و ظاهراً نیز همینگونه استکه نخستینِ مردمان در اساطیر سامی آدم ای آیودامن را باعده
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 ایرانمعروف   های اسطوره 

 

 : کمانگیر آرش

 بپرتا بر قرار افراسیاب و منوچهر میان جنگ در که است بوده خود زمان آمد سر اندازی تیر در که شاه منوچهر عهد در ایرانی پهلوان

 آن از بعد و آمد فرود مرو در که کرد پرتاب تیری طبرستان از آرش کند تعین را توران و ایران میان مرز تا میگذارند تیری کردن

 .نمود فدا زمین ایران راه در را جانش

 

 مجسمه آرش کمانگیر کاخ موزه گلستان تهران

 

 :آناهیتا

 چهار که است سوار ای برگردونه او. است کیهانی اقیانوس ی سرچشمه و زمین روی های آب ی همه ایزدبانوی آناهیتا سوره اردوی

 و ماندن زنده ، نبرد در جنگجویان دلیل همین به و است زندگی ی سرچشمه وی.  تگرگ و ابر ، باران ، باد:  کشند می را آن اسب

 دبلن قدی با زیبا ی دوشیزه یک با ، آناهیتا سوره اردوی جاندار و زنده توصیف یک در(۹۹، 5 یشت. )  کنند می طلب او از را پیروزی

 متیقی ی جبه یک که شریف و نژاد آزاده ، باال راست ، بسته میان به ،کمر اندام خوش:  است شده توصیف پاك و نیرومند بدنی ،

 جلوه زرین ی گوشواره یک با دست در( انار گیاه ی شاخه)برسم است قاعده در که طوری همان راستی به. دارد بر در زرین پرچین

 ایشه سینه تا بندد می میان به کمربند او.  دارد خود نازنین گلوی دور به طوقی یک ، شریف بسیار آناهیتا سوره اردوی. است گر

 شته زرین تاج یک. گذارده ستاره صد با تاجی ناهید سوره اردوی سر باالی در. شود واقع مطبوع او آنکه تا و بگیرد زیبا ترکیب

-۹ ، 5 یشت.) است آمده پیش چنبری آن از که شده ساخته خوب زیبای. یافته زینت نوارها با شده ساخته چرخ سان به گوشه

 قدیمت حضورش به قربانی و کنند می نیایش او درگاه به. ستایند می را آناهیتا یکسان به قهرمانان ضد و قهرمانان ، اوستا در(۶1۱

 ورانت فرمانروایان و پادشاهان میان رویارویی و شر و خیر میان کشاکش در توان می وجه بهترین به را بانو ایزد این اهمیت. دارند می

 . نمود مشاهده – ایران شرقی شمال–
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 :  اسفندیار

 با ستا نیامده بار دو از بیش وی نام اوستا در. است کیانی پادشاه گشتاسب کی پسر ملی روایات در ایرانی، پهلوان جهان اسفندیار

 ندا نوشته. اند داده روی بهی دین انتشار برای که باشد می مذهبی های جنگ قهرمانان جمله از و نامی پهلوانان از یکی وی همه این

 :کرد بدگویی شاه نزد او از داشت اسفندیار با که ای دشمنی دلیل به گرزم نام به گشتاسب نزدیکان از یکی که

 رزم فرسوده نامبردار گوی                گرزم نامش بود سرکشی یکی

 کار آغاز بود شان چه ندانم           اسفندیار ز داشت همی کین بدل

 بود بداندیش همیشه را پسر        بود خویش را گشتاسب که شنیدم

 نزد به را ماسبجا که ترتیب بدین پردازد، می نیرنگ به فرزند کشیدن دربند برای و گرفت قرار گرزم بدگویی تاثیر تحت بزودی شاه

 و گرفت سرزنش باد به را فرزند جمع، حضور در پدر. آورد بارگاه به بود خبر بی جا همه از که را او مزبور ی فرستاده و فرستاد وی

 . افکنند زندان به را او تا داد دستور

 

 هتل قدیم رامسر در کنار پلکانرامسر در شهر اسفندیار تندیس

 

 اخالص ،(اسپندارمد) اَرمَیتی

 می چراگاه چهارپایان به که گویند می اوست، نظر زیر زمین چون. نشیند می او چپ طرف در و مزداست اهوره دختر اسپندرامد

 مؤمنانه، فرمانبرداری مظهر وی. دهد می معنی «اخالص» یا «اندیشی بجا» که آید برمی نامش از او راستین خصوصیت اما بخشد،

 دادن نشان برای است مناسب نمادی این و شد، ظاهر زردشت برابر در که گویند می او مورد در. است پرستش و مذهبی هماهنگی

 همالحظ بی زنان و بد مردان و دزدان که وقتی اسپندارمد. او مخلصانه احساس و خود پیام به نسبت پیامبر صادقانه فرمانبرداری
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 که هنگامی یا پردازند می چهارپایان پرورش و کار و کشت به پارسایان که زمانی اما شود، می آزرده روند می راه زمین روی آزادانه

 .اند( اندیشی کج) پَریمَیتی و( گستاخی) َترومَیتی او اصلی هماوردان. گردد می شادمان شود، می زاده پارسایی فرزند

 

 خدا، زادة نخستین بهمن،, نیک اندیشة ،(بهمن) وهُورَمنَه

 یزن انسان با است، جهان در سودمند حیوانات پشتیبان او چه اگر. دارد را مشاور نقش تقریباً  و نشیند می مزدا اهوره راست طرف در

 می هتهی مردمان کردار و گفتار و اندیشه از روزانه گزارشی که اوست و شد نمایان زردشت برابر در آشکارا که بود بهمن. دارد سروکار

 این پس در. شود می رهنمون بهشت قسمت باالترین به را آنان و گوید می خوشامد را پارسایان روان بهمن مرگ، از پس. کند

 را انسان و است فعال انسان وجود در که خداست خرد مظهر( بهمن) «خوب اندیشة» که دارد وجود اعتقاد این هم با تصویرپردازی

 آنان اب بهمن که دیوانی. رسید توان می «بهی دین» شناخت به که است «نیک اندیشة» طریق از زیرا کند؛ می رهبری خدا سوی به

 (.نظمی بی یا بد اندیشة: اَکُومَن) مَنَه اَکَه همه، از باالتر و( اندیشی غلط) آز و( خشم) «اَیشمَه» از عبارتند است، مخالف

 

 (تهمورث)= تَخمُورو و هوشنگ 

 یزن دیگر شخصیت دو برجم عالوه ،زیرا است داشته وجود شاه نخستین درباره روایت چندین باستان ایران در که نماید می چنین

 اسطوره و تاریخ از خاصی طرح دارای اند رسیده ما دست به که گونه آن ها متن. تهمورث و هوشنگ: اند شده نامیده شاه نخستین

 اینان چه رگ گنجاندن، دیگری، از پس یکی ای، افسانه فرمانروایی نخستین صورت به طرح این در را شاه نخستین دو این وی هستند

 حکمرانی دیوان و مردمان بر و بود اقلیم هفت مانروای فر قدیم های دوران در هوشنگ.اند بوده برخوردار بیشتری اهمیت از روزگاری

 کوه آن جنوبی مرز که باشد مازندران همان( مَزَن)مَزَنَه که شد می گمان.  گریختند او برابر از ن دیوا و گران جادو کرد؛همه می

 نژاد همسرش و او از و بود زمین روی در آنان سوم دو که داشتند اقامت بسیاری ان گر جادو و دیوان مازندران در. است دماوند

 ادوگرج زنان و مردان و پرستان بت به. داد شکست را ،دیوان سیرت نیک مردمان دیگر و هوشنگ مانند تهمورث. آمد وجود به ایرانیان

 واربرس سال سی مدت به و آورد در اسبی شکل به را ،اهریمن شر با نبرد در که گویند و داد رواج را آفریدگار راستین حرمت و تاخت

 ((هینلز جان) ایران اساطیر شناخت از برگرفته). گشت جهان گرد او

  

 : رستم

 اب کیخسرو و کیکاوس و کیقباد عهد در که کابلی مهراب و سام نواده.  رودابه و زال فرزند.  ایران بزرگ پهلوان.  تهمتن به ملقب 

 . گذاشت جای بر انگیز شگفت رشادتهای و ها دالوری خود از و جنگید تورانیان
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 تندیس رستم در موزه زاهدان

 

 : سیاوش  

 روکیخس پدر و کیکاوس پسر.  میداشتند گرامی ساله هر را سیاوش سوگ مدیدی های زمان که.  ایرانیان ملی های اسطوره از یکی

 به سیاوش و ساخت متهم پدر نزد اورا جهت همین به سودابه.  ورزید امتناع او از سیاوش که شد او عاشق کیکاوس زن سودابه. 

 وادار را یابافراس و برد حسد سیاوش به افراسیاب برادر گرسیو.  گرفت زنی به را وی دختر فرنگیس، و رفت افراسیاب نزد زمین توران

 .   گشت تورانیان و ایرانیان میان  طوالنی جنگهای باعث سیاوش شدن کشته که.  کرد او کشتن به

 

 پارك آب و آتش تهرانمجسمه سیاوش 

 

 : ذواالکتاف شاپور

 کیی او.  کرد پادشاهی سال هفتاد و کرد جلوس ایران پادشاهی تخت بر نرسی آذر خلع از پس که ساسانی مقتدر پادشاه دوم اپورش

 از ار ما آریایی سرزمین نیک اندیشه با و کرد جلوگیری ایران به اعراب حمله از بار چندین که است ایران بزرگ پادشاهان از دیگر

 کتب از بعضی در.  بود بزرگ و پهن های شانه دارای که میخوانند ذواالکتاف جهت این به را او.  داشت محفوظ بیگانگان هجوم
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 طناب به را همه و میداده عبور طنابی آنان کتف از(  اعراب)  مهاجمین کردن اسیر از پس آنکه دلیل به است شده گفته تاریخی

 . است تضاد در ما نیاکان منش و ابهت با باور این ولی شده نامیده ذواالکتاف میکشیده

 

 :فریدون 

 هس میان را جهان آنگاه و گشت جهان پادشاه او. شد چیره ستمگر ضحاك بر آهنگر کاوه یاری با که بود پیشدادی پادشاه فریدون

 :نددامی دهش و داد و نیکویی از نمادی را او فردوسی.است ایران نیک و ستوده شاهان از شاهنامه در.بخشید ایرج و سلم؛تور پسرش

 توئی فریدون کن دهش و داد تو     نیکوئی آن یافت دهش و نبودبداد سرشته عنبر ز و مشک ز     نبود فرشته فرخ فریدون

 دست به آبتین همسرش.زیستندمی کشاورزی با ایدهکده در همسرش با او. است آبتین همسر و فریدون مادر فرانک شاهنامه، در

 را زندشفر. گریخت دشت و کوه به فرزند با فرانک.بود فریدون جستجوی در بود دیده که خوابی با ضحاك و بود شده کشته ضحاك

 ندشفرز وبا دارد امان در را جانش تا گرفت دشتبان از را کودك باز آن از پس چندی.بماند امان در ضحاك آزار از تا سپرد دشتبانی به

 .شد بزرگ و بالید فریدون تا برد پناه پارسایی پیرمرد به البرز کوه در

 

 : آهنگر کاوه 

 عنوان به و. پخت ضحاك برای ای خوشمزه غذاهای و رفت وی دربار به آشپزی قالب در شیطان ستمگر، ضحاك پادشاهی زمان در

 پزآش دم همان و رویید ضحاك های شانه بر  سیاه مار دو شیطانی بوسه این اثر در. زند بوسه ضحاك های شانه بر که خواست پاداش

 اندهخور جوان دو سر مغز مارها به روز هر باید که کرد تجویز و آمده ضحاك دربار به پزشک یک عنوان به شیطان بار این. شد ناپدید

 دمانن که نیز آهنگر اوهک.بدهند مارها به را آنان مغز و کشته را سرزمین برومند جوانان از تن دو روز هر داد دستور نیز ضحاك. شود

 را ضحاك مردم یاری با و زد نیزه سر بر را خود آهنگری چرمین پیشبند بود، آمده تنگ به ضحاك ستم و ظلم از دیگر های خیلی

 لیم درفش به بود ایران ملت پایداری و سربلندی نشان که پرچم این بعدها. نشاند پادشاهی اورنگ بر را فریدون و داده شکست

 .شد تبدیل کاویانی
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 تندیس کاوه آهنگر چادگان اصفهان

  

 :  کیومرث 

 زرتشتیان هک است شده ذکر و است آمده گیومرتا اوستا در وی نام.  پیش سال هزاران در پیشدادی سلسله بنیانگذار و پادشاه نخستین

 . پوشاندند می حیوانات پوست با را خود بدن و بودند کوهها و غارها در مردم او زمان در.  میدانند انسان نخستین را او

 

 دانا سرور مَزدا، اَهُورَه

 آید، برمی او نام از چنانکه. اند داده «خدا» به زردشتیان که است نامی ،«دانا سروَر» معنی به( بعدی متون در اورمزد) مَزدا اَهُورَه

 رینشآف مادر و پدر که او. است خیرمطلق و بخشنده سرور، این. فریبد می نه و خورد می فریب نه که است کسی است، خرد او ویژگی

 دوران در اما است، جاودانه او دیگر، سخنی به. بود خواهد و هست و بوده او. است ساخته را ستارگان و ماه و خورشید مسیر است،

 غلوبم بدی که رسید خواهد زمانی اما. است محدود امریمن یعنی اش عمده دشمن دلیل به او توانایی زیرا نیست، مطلق قادر کنونی

 .کند فرمانروایی مطلق قدرت با مزدا اهوره و شود

 

 (گرشاسب)کِرِساسپَه

 به زدای فریدون نیز وی. است ایران باستانی بزرگ کش اژدها قهرمانان از دیگر یکی دست به گرز گیسودار جوان قهرمان گرشاسب

 یا سیاریب های اسطوره. میکنند قربانی خاصی نیت با او برای فقط بلکه کنند نمی نیایش را او زردشتیان رو، این از و آید نمی شمار

 در را اآنه از بخشهایی فقط اکنون که باشد داشته وجود بزرگ ماجراجوی پهلوان این درباره - بنامیم افسانه را انها است بهتر شاید

 او رس و کرده می حرکت بلعیدن برای گشاده دهان با که است کشته را پاشنه زرین اژدهای گَندَرِوَه وی که شده گفته. داریم دست

 دریای( در وزر شبانه نه برانگیز هراس  غول این با نبرد که شده گفته. ببلعد یکباره را مرد دوازده توانسته می و رسیده می خورشید به

 جان) ایران اساطیر شناخت از رگرفته)ب .اند اُفتاده گرشاسب دست به که نابکارانی و راهزنان و غولها بسیارند. کشید درازا به( گیهانی

 (هینلز
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 مجسمه گرشاسب میدان حر تهران

 

 و معماری ایرانی اسطوره 

کاربرد در تخت جمشید رویت می شود . به کار گیری اساطیر و هنر معماری ایرانی در کنار هم بخوبی مشهود نمونه ی بارز این 

پادشاه  جمشید در فارسی معاصر این بنا را تخت جمشید یا قصر شاهی است , تا آنجا که یکی  از مشهورترین مکانها را بوجود آورد.

علیرضا شاهپور  .)گفتندبه تخت جمشید سَت ستون )صد ستون( می ساسانیان در زمان.نامندای ایران میاسطوره

 :استآمده شاهنامه فردوسی در .( تهران. ۶۷۹۱پاسارگاد. چاپ -بنیاد پژوهشی پارسه .راهنمای مستند تخت جمشید .هبازیش

پادشاهی کرد. اورنگ یا تخت شاهی او چنان  ایران را بر پا داشت و هفتصد سال بر نوروز پادشاهی عادل و زیبارو بود که جمشید

و در زمانی که یاد و خاطره پادشاهان هخامنشی  اعراب و اسکندر صدها سال پس از حمله.کشیدندبه دوش می دیوان بزرگ بود که

 روی که دیدندمی را شاهی تخت ٔ  کردند، تصاویر حکاکی شدههای پارسه عبور میی که از نزدیکی خرابهفراموش شده بود، مردم

پنداشتند که این ها را بخوانند، میحک شده روی سنگهای کتیبه خط میخی توانستندنمی که آنجا از و استشده بلند مردم دست

است. به همین خاطر نام این مکان را تخت جمشید نهادند. خود از آن یاد کرده شاهنامه در فردوسی همان اورنگ جمشید است که

نام به .)استشناسان توانستند خط میخی کتیبه را ترجمه کنند، متوجه شدند که نام اصلی آن پارسه بودهبعدها که باستان

در دوره اسالمی این مکان را محترم شمرده و آن را هزار ستون و چهل منار  (.۳۱ .۶۷۸۱فروردین  1۳سبزان،  .دیارکهن. محمدپناه

علیرضا شاپور  ،(راهنمای مستند تخت جمشید )کتاب ).دادندهایی چون سلیمان نبی و جمشید ربطش مینامیدند و با شخصیتمی

ه ، پِرسِه پلیس و یا به صورت شاعرانزبان یونانی نام مشهور غربی این محل یعنی پِرسِه پلیس ریشه غریبی دارد. در (.۶۶، ص شهبازی

م. )ددهمی معنی شهرها ٔ  کنندهالهه خرد، صنعت و جنگ که ویران آتنه لقبی است برای  (Perseptolis)آن پِرسِپ تولیس

این لقب را آشیل، شاعر یونانی سده پنجم  (.۷1۱تا  ۷۶1، صص ۶۷۷۷قزوینی، یادداشتها، به اهتمام ایرج افشار، جلد دوم، ص تهران

، آشیل، چکامه ۱5سوگنامه پارسیان بیت )استپیش از زادروز، به حالت تجنیس و بازی با لغات، در مورد شهر پارسیان به کار برده

های ایرانی در اسطوره پرنده همامی باشد .این  "هما "یکی دیگر از این نمادها که در معماری ایرانی جای گرفته است .(پارسیان

اش بر سر هر کس بیافتد به سعادت و کامرانی خواهد رسید به همین دلیل به مرغ سعادت جایگاه مهمی دارد و معروف است که سایه

است دو مجسمه های تخت جمشید که پایتخت هخامنشیان بودهدر خرابه (هما پرنده افسانه ای -های پارسی اندیشه )استمعروف شده

 .استسنگی از هما پیدا شده

.  

 مجسمه هما در تخت جمشید
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 گاو ، یرش چون حیواناتی نقش و – آبی نیلوفر دیگری و سرو یکی  -ژه نقوش تخت جمشید ، نقش دو گیاه در هنر هخامنشی ، به وی

 دان چهارشکل  دفعات تکرار شده است سرستون های کاخ های تخت جمشید به  (پازن) کوه بز یا گاوپاژن و «هما » شاهین ، اسب ،

هر ظ. شیر برای ایرانیان باستان م هم پشت شاهین دو سر و هم پشت شیر دو سر ، هم پشت گاو دو سر ، حیوان بدن و انسان سر: 

تابستان و گاو مظهر زمستان بوده است .از این رو نقش پریدن شیر بر پشت گاو و از پای در آوردن او که در روی دیواره سنگی پلکان 

 ورودی کاخ آپادانا دیده می شود نماد لحطه چیرگی تابستان بر زمستان و فرارسیدن بهار است .

 

 بانز در آفتاب پنجه کنایه با زمان آن از چنان هم را(با خورشید ) مهر( به صورت پنجه شیر ) پرتو های خورشید( رابطه شیر ) میت

ز با ییعن)  گاو پشت بر خورشید=  شیر افکندن پنجه گاو جایگاه زمین و است خورشید جایگاه آسمان چون.  است مصطلح رسیفا

نشانه آغاز روز و شروع زندگی است این عالفه به همیستگی خورشید با شیر به  شدن پرتو های خورشید هم چون پنجه های شیر (

صورت صحنه طلوع خورشید در زمینه نقش شیر ، روی پرچم و سکه های شاهان ایرانی ، از دوره باستان تا دوره معاصر، مورد توجه 

نماد های جانوری و گیاهی هنر هخامنشی تصویر شیر  طراحان وهنرمندان ایرانی بوده که ریشه ای اساطیری و اعتقادی دارد.از میان

 و سرو ، و پس از آن نقش نیلوفر آبی و گاو ، پیش از سایر نماد ها تکرار شده و به صورت کهن الگو ) آرکی تایپ( درآمده اند.

ر بلند پروازی ، دید نافذ بسیاشاهین : از زیر گونه های پرند گان شکاری است . پرنده ای که ویژگی های شایانی چون تیز پروازی ، 

شاهین همچنین برای ایرانیان باستان پیک .مشهور است . از این رو آن را شاه پرندگان ) شاهین = شاهوار یا شایسته شاهان ( خوانند

ه اغلب ک ( که در کشتن گاو نخستین ، با مهر یا میترا متحد شد نام شاهین در اوستا سئنه گفته شده ۶۸، ۶۱خورشید بود یشت ها 

 با همان پرنده اسطوره ای ، سیمرغ گرفته اند . فر ایرانی و فر کیانی که در اوستا از آن نام برده شده به صورت پرنده ای به نام وارغن

در ایران باستان هریک از شهر های بزرگ و برجسته کشور نمادی .آشکار می شود که در واقع نوعی پرنده شکاری شبیه شاهین است

ت مثال نماد شهر شوش ، شاهین و نماد شوشتر ، اسب بوده است.سرو درخت مقدس : سرو که به تکرار در نقوش حجاری داشته اس

شده تخت جمشید ذیذه می شود در اعتقادات ایرانیان باستان جنبه مقدس داشته این درخت درآیین مهر نیز مقدس بوده است.در 

. مهر تا حدودی نماد خدای نباتی می شود تصویر یا نقش سرو در بسیاری معابد  اساطیر ایران ، درخت سرو نماد خدای گیاهی است

میترایی دیده شده است.فردوسی در شاهنامه اشاره دارد که زردشت سرو باستانی کاشمر را از بهشت به زمین آورد و بر در آتشکده 

 برزین مهر در کاشمر کاشته است :

 نهاد آیین چه تا نگر کشمر به                      نخكست آذر مهر برزیكن نهكاد
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 بکكشت را آن آذر در پیش به                      یکی سرو آزاده بود از بهشت

در شاهنامه می خوانیم که گشتاسب پس از پذیرفتن دین زردشتی بر گرداگرد این سرو بنای عظیمی ) آتشکده ای ( بر پا کرد و 

 اشمرک سرو های برگ و شاخ بر زردشت که خوریم می بر نکته این به شاهنامه در چنین هم  کشیدزردشت دیو را در تاالر آن به بند 

 که زمانی.  بود نوشته گشتاسب به خطاب ، طلبی جاه از پرهیز بر مبنی اندرزی ، بود نوشته آن بر را خود نام گشتاسب شاه که

 به دین زردشتی می گرود ، زردشت این واقع را بر پیکر سرو مینوی می نویسد رسما گشتاسب

 بهی دین گشتاسب پذرفت که                   نبشته بر زاد سر سهی

سرو دیگری که در نزد ایرانیان باستان تقدس داشته ، سرو فریومد بوده است. بنا بر روایت بیهقی ) تاریخ بیهقی ( زردشت این سرو 

ز از بهشت آورده و در روستای فریومد کاشته است.سرو به علت نیرومندی ، سرسبزی ، دوام ، برای ایرانیان باستان نماد رونق ، را نی

قوت ، پایداری ، سر بلندی ملی و آزادگی بوده است.به ویژه این که منشا سرو را از بهشت می دانسته اند انتساب صفت آزادگی ) سرو 

، یادگار ارتباط آن با ناهید است که در اساطیر و افسانه های ایرانی نشانه ای از آزادگی و سر بلندی ایرانیان آزاده ( به این درخت 

است.نیلوفر آبی )لوتوس ( تصویر این گیاه نیز به فروانی در نقوش تخت جمشید دیده می شود .اما مهم ترین جنبه گل نیلوفر آبی 

اسی حیات و نمادی است از اقیانوس اولیه کیهانی . نیلوفر آبی گرچه ریشه در قعر آب دارد ارتباط آن با آب است ؛ چون آب عنصر اس

، ولی بر سطح آب شکفته می شود ، این گل مظهری است از شکوفایی جهان و نیل آن به مرتبه تجلی یا ظهور ) اساطیر مشترك 

  هند و ایرانی نیز این تعبیر را تایید می کنند (

 

 وفرنیل گل  معابد مصر باستان ، سر ستون ها به شکل گل نیلوفر است در دست رع ) خدای خورشید در مصر باستان(در معماری 

.در اساطیر ایرانی ، نیلوفر ، گل ناهید به شمار می رفته و ناهید تصور اصلی مادینه هستی در روایات شود می دیده لوتوس یا آبی

تی با معتقدات هندیان باستان تشابه دارد.در نقوش تخت جمشید ، شاه هخامنشی )داریوش دینی ایران باستان بوده است .که از جها

( را می بینیم که بر تخت نشسته و گل نیلوفر آبی در دست دارد . نمایندگان و بزرگان قوم ماد که در نوروز برای سالم ، شادباش و 

 همین سبب لوتوس را گل سلطنتی نیز نامیده اند. تقدیم هدایا نزد شاه آمده اند ، نیلوفر آبی در دست دارند به

 

 و اساطیر  رابطه گردشگری 

همیشه برای گردشگران جذاب بوده است .بازدید بیشمار از این گونه مکانها  وجود اساطیر در معماری ایرانی و استفاه از این نمادها

ریشه در س می کنند که این رابطه می تواند همان خود گویای این است که گردشگران , رابطه ی نزدیکی با اساطیر در خود ح
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فرهنگ و تاریخ آن مردم باشد .مناطق پر بازدیدی که با نماده های اساطیری عجین شده است مانند ,تخت جمشید , آرامگاه فردوسی 

 , آتشکده ها , موزه های ملل و ... خود گویای استقبال گردشگران از این اماکن می باشد .

همواره با استفاده از تاریخ و فرهنگ یه منطقه به رشد خود ادامه داده است و این بالندگی را می توان با استقبال چشمگیر گردشگری 

 و روز افزون مسافران مشاهده کرد .

مناطقی که از معماری با نمادهای اساطیری عجین شده است , نیاز چشمگیری به جذب گردشگر ندارد و کافیست یک معرفی کامل 

 از این اسطوره ها در یک تبلیغات مناسب شکل گیرد تا مسافران ناخوادآگاه به سمت این اماکن جذب شوند .

 

 نتیجه گیری 

انسان موجودی اسطوره باور ونماد ساز است.اسطوره آغاز شدن و نحوه اسطوره در زندگی مردم به اشکال مختلفی نمود پیدا میکند .

د زبان اسطوره وآیین در ازنا تاریخ بوده است.در جهان بینی اسطوره انسان خود وجهان را در هم ی بودن آدمی را بیان میکند و نما

میامیزد تا حضور خویش را در روند حیات به ثبوت برساند.در معماری دنیای باستان مفاهیم مینوی جلوه ای زمینی مییافتند و در 

جه به اینکه با تو.. ای شرقی اند که در گستره تاریخ شهرتی به سزا یافتندزندگی واقعی بازتاب میکردند.هخامنشی ها از جمله حکومته

این نمادها در ناخودآگاه جمعی و فردی انسان باقی مانده اند و دارای چنین سابقه ای می باشند، آن گونه که باید این نمادها در 

، قابلیت بسیار زیادی جهت تبدیل شدن به یک هنر طراحی نشانه های امروزی استفاده نشده اند. با وجود اینکه این هنر آئینی

کاربردی را دارد. در این پژوهش سعی بر این شد که ابتدا تعدادی از نشانه هایی را که با این نمادها طراحی گردیده شناسایی و مورد 

با استفاده از این نماد ها و برای تجزیه و تحلیل قرار دهیم وسپس برای اشاعه و گسترش این نماد ها در جامعه امروزی تعدادی نشانه 

موارد مختلف طراحی گردیده است و هدف نهایی این پژوهش شناساندن مفاهیم اسطوره ای و عمیق این نماد ها به جای ظاهر بصری 

 همهرشامل کتیبه ها، نقوش برجسته ، مجسمه ها ،  و به صورت شاخص , هخامنشی ,مورد بررسی ایرانی آنها بوده است. آثار هنری 

ها و سکه ها می باشد که دارای نقشمایه شاهان هستند و نیزآثاری که نقشمایه های نشان های سلطنتی و قدرت شاهان را در بر 

دارند. وجود یک نهاد سیاسی متمرکز و مقتدر شاهنشاهی برای به اجرا در آوردن کارکردهای مهم در دوره هخامنشی بصورت نظریه 

ر آن مقام شاه تقدس می یافت. کاخ شاه تمثیلی از جهان هخامنشی بود و نشان های سلطنت نقوش ای ذهنی انعکاس یافت که د

برجسته آن همچون تاج، عصا ، کمان ، گل نیلوفر و .. شاه را نسبت به سایرین متمایز می کرد. معماری کاخها همچون سر ستونهای 

م فر و قدرت شاهی بود. پویایی نقوش برجسته هخامنشی با نقش شیر و گاو و نقش ماه و خورشید در نقوش برجسته بیانگر تداو

خدایان و مردمان سرزمینهای تحت سلطه با مفاهیم گستردگی قدرت شاهنشاهی و نیز حمایت و وفاداری به شاه مرتبط است و شیوه 

ر اقوام دارد . اهمیت تبار و نیز های هنر درباری اقوام دیگر در آثار هنری هخامنشی نشان از تایید مقام شاهان هخامنشی نزد سای

حمایت اهورامزدا، از ملزومات پادشاهی بود. شاه نیز همانند اهورامزدا دارای قدرتی بود که می توانست بر دروغ ، دشمن و خشکسالی 

ت. این اسغلبه کند و این قدرت در نقوش برجسته شاه فاتح با تجسم وی به صورت روحانی ، جنگجو و محافظ سرزمین نمایان شده 

جنبه ها برای تداوم فر ایزدی شاهان و رسیدن به سعادت الهی الزم بود و شاه با این صفات صالحیت و پایداری پادشاهی خود را به 

  . نمایش می گذاشت
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تفاسیر , گردشگران برای بازدید از مناطق مورد نظر خود ابتدا به ماهیت و تاریخی بودن آن منطقه توجه می کنند اما گذشته از این 

سپس به گزینه های دیگر , اگر بتوانیم در برخورد گردشگران با این مناطق , تاریخ و فرهنگ آن منطقه را نیز معرفی کنیم , قدمی 

ایم ؛ زیرا , هرگاه گردشگری وارد یک منطقه می شود , سفیری برای آن کشور می باشد  بزرگ برای جذب گردشگران دیگر برداشته

که میتواند فرهنگ کشور خود را نیز به مردم منطقه بشناساند و در این راستا این اسطوره ها می تواند جایگزین گردشگری باشد که 

ستفاده از داستانهایی که به ذهن و خاطره هر بیننده خوشایند سفیر فرهنگ و تاریخ آن منطقه به شمار می رود .اساطیر به دلیل ا

ین ند  و این صورت نمی پذیرد مگر زمانی که بتوان از امی آید , می توانند بازگو کننده ی خوبی برای استقبال بیشتر گردشگران باش

زترین نمونه هایی است که به خوبی اسطوره ها به نحو احسن در جذب گردشگر استفاده نمود , شاهنامه و تخت جمشید , از بار

توانسته اند در بین گردشگران داخلی و خارجی , جایگاه مناسبی کسب نمایند. در شاهنامه به زیبایی به توصیف این اساطیر پرداخته 

یری العه ی آن سشده است که گردشگران می توانند با استفاده از این کتاب , تمامی اساطیر ایرانی را با خود به هدیه برده و با مط

در ایران باستان داشته باشند. تخت جمشید نیز با نمادها و اساطیری که به صورت ستون و سرستون و نقش نگاره , خودنمایی می 

 کند می تواند آغوش گرمی برای گردشگران مشتاق باشد .
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